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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)0712

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2012, από τις 09.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 

18.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012, στις 09.05, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης  και ανακοινώσεις της 
προέδρου PETI_OJ 2012v203_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά.

Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί για σχολιασμό όσον 
αφορά την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους αναφερθέντες 
λόγους. Καθώς δεν υπάρχουν σχόλια επί των προτάσεων αυτών, θεωρούνται 
αποδεκτές ως έχουν.

2. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 2011 (Άρθρο
202, παράγραφος 8) 2011/2317(INI))
Εισηγητής: CHICHESTER   (ECR)

- έγκριση σχεδίου έκθεσης

Πριν την ψηφοφορία, ο εισηγητής συγχαίρει την Γραμματεία για την συνεργασία.

Η έκθεση εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 1 αποχή· 55 τροπολογίες 
εγκρίθηκαν (11 συμβιβαστικές), 64 τροπολογίες απορρίφθηκαν και 2 τροπολογίες 
αποσύρθηκαν
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3. Γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια 2014-
2020» (COD 2011/0344) (LIBE)
Εισηγήτρια: VALEAN (ALDE)

- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχή
40 τροπολογίες εγκρίθηκαν, 7 τροπολογίες απορρίφθηκαν και 1 τροπολογία 
αποσύρθηκε

4. Γνωμοδότηση σχετικά με την Έκθεση 2011 για την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ - COM (2012) 169.
(2011/2069 (INI))
Εισηγήτρια: VALEAN (ALDE)
(προθεσμία ΑΜ: 05.07.2012 (στα αγγλικά))

- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχή
16 τροπολογίες εγκρίθηκαν (5 συμβιβαστικές), 30 τροπολογίες απορρίφθηκαν

5. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο (23 – 24.11. 2011)

- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με 11 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 1 αποχή

Ομιλητές: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru
Constantin Luhan, η πρόεδρος

Ο κ. Rainer Wieland και ο κ. Victor Boştinaru διαμαρτύρονται επισήμως για την 
επανάληψη της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 1.

6. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία (23 – 26.11. 2011)

- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με 10 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 4 αποχές

7. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 2011
(2012/2049 (INI))
Εισηγήτρια: MAZZONI (EPP)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 20.07.12 / ψηφοφορία : 19.09.12)
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- εξέταση σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken, Νικόλαος Χουντής, Επιτροπή (Carmen
Preising)

8. Αναφορά 313/2007, του Mauro Guizzardi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
εθνικό χρέος της Αργεντινής και την αδυναμία της χώρας να καταβάλλει τα 
οφειλόμενα σε κατόχους ομολογιών
και
Αναφορά 670/2009, του Jakob Heichele, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
ανταπόκριση, από το Κράτος της Αργεντινής, στις υποχρεώσεις του που αφορούν 
τα κρατικά του ομόλογα, τη μη συμμόρφωσή του στις διεθνείς και εθνικές 
δικαστικές αποφάσεις ή στις συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων
και
Αναφορά 58/2010 του Nicola Stock (Ιταλού), εξ ονόματος της Ειδικής Ομάδας για 
την Αργεντινή, σχετικά με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός 
πολιτών της ΕΕ να υποστούν διακρίσεις σε σχέση με την επικείμενη προσφορά 
μετατροπής χρέους ανεξόφλητων ομολόγων που εκδόθηκαν από το κράτος της 
Αργεντινής

Ομιλητές: η πρόεδρος, Επιτροπή (Α. Κουτογλίδου), Νικόλαος Χουντής

Επισημαίνεται από μέλη η διαφορά ως προς την προσέγγιση της Επιτροπής· το θέμα που 
άπτεται των συμφερόντων των ιδιωτών ομολογιούχων παραπέμπεται σε διαιτησία από το 
Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού των Διαφορών εξ Επενδύσεων (ICSID) ενώ η εθνικοποίηση 
από την Αργεντινή της ισπανικών συμφερόντων Repsol προξενεί άμεση αντίδραση της 
Επιτροπής. Επισημαίνονται οι αναλογίες που υπάρχουν σχετικά με τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή της εκδόσεως αποφάσεως 
του ICSID

9. Αναφορά 1331/2010, του Fausto Benzone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαφορές στα ασφάλιστρα οχημάτων
και
Αναφορά 1621/2010 του F. F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το υψηλό κόστος 
ασφάλισης αυτοκινήτου
και
Αναφορά 1106/2011, του Pietro Avino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
Onlus Orgoglio Meridionale, σχετικά με τις διαφορετικές χρεώσεις που 
επιβάλλονται για την ασφάλιση αυτοκινήτου σε διαφορετικά σημεία της Ιταλίας
και
Αναφορά 799/2011, του Giuseppe Sorrentino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά τα ασφάλιστρα μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
βάρος των κατοίκων της Καμπανίας
(παρουσία των αναφερόντων)
και
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Αναφορά 1105/2011, του Marco Fiorentino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών ασφαλίστρων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Mario De Crescencio (αναφέρων), Επιτροπή (M. Nava), 
Crescenzio Rivellini

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεκμηριώνει την ανάγκη αποφυγής 
καταχρήσεων και ακροτήτων στην διαφοροποίηση των τελών.  

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή, η επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες από την Επιτροπή και θα αποσταλεί επιστολή στον Επίτροπο Michel Barnier.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται από τις 11.00 έως τις 11.30 υπό την προεδρία του κ. Willy Meyer
(αντιπροέδρου) 

10. Αναφορά 924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου 
Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα 
έντυπα προϊόντα
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 964/2011 του Michael Kalmar, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δυσλεξίας, σχετικά με την πρόσβαση των τυφλών και των 
ατόμων με δυσλεξία και άλλες αναπηρίες στα βιβλία

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Συμβούλιο (Β. Χριστοφόρου), Christopher Edward Friend
(αναφέρων), Dan Pescod (αναφέρων), Επιτροπή  (Martin Prat), Angelika Werthmann, 
Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Victor Boştinaru, 

Τα μέλη διερευνούν την εμβέλεια που μπορεί να λάβει η δράση τους και ζητούν πληροφορίες 
σχετικά με εκείνα τα κράτη μέλη που αντιτίθενται σε μια εντολή διαπραγμάτευσης για 
δεσμευτική Συνθήκη.  Τα μέλη πληροφορούνται ότι ο Επίτροπος Barnier συντάσσεται 
απολύτως με την θέση τους περί δεσμευτικής Συνθήκης και ότι συνομιλεί με κάθε κράτος 
μέλος χωριστά.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή και θα διαβιβαστεί επιστολή στον 
Πρόεδρο Martin Schulz με την οποία θα του ζητείται να απευθύνει με την σειρά του 
επιστολές προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή με θέμα την διεξαγωγή διαπραγμάτευσης 
σχετικά με δεσμευτική Συνθήκη υπέρ της πρόσβασης των τυφλών στα βιβλία, στο ίδιο πνεύμα 
με την προφορική ερώτηση του Φεβρουαρίου 2012 και του ψηφίσματος. 

Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών) από τις 11.40 έως 
τις 12.50

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 15.05 υπό την προεδρία της κ. Erminia Mazzoni (προέδρου)

* * *
11. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών
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  Τρέχον στάδιο και προπαρασκευή των διερευνητικών επισκέψεων του 
2012: Πολωνία και Ιταλία.

Οι συντονιστές εγκρίνουν τα προκαταρκτικά προγράμματα για κάθε επίσκεψη και 
δεσμεύονται να εξασφαλίσουν πλήρη κατάλογο μελών για κάθε αντιπροσωπεία μέχρι τις 
13 Ιουλίου. Η λήψη απόφασης περί του ποιοι θα ηγηθούν των δύο αντιπροσωπειών 
αναβάλλεται μέχρι την συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

 Εξέταση της προπαρασκευής της συνάντησης εργασίας σχετικά με τις 
αναφορές για το αέριο από σχιστολιθικά πετρώματα.
Η ημερομηνία που προτείνεται και εγκρίνεται για την συνάντηση εργασίας είναι η 
εσπέρα της 9ης Οκτωβρίου. Συμφωνείται ότι η ακρόαση θα επικεντρωθεί στις 
παραληφθείσες αναφορές και ότι θα ληφθεί μέριμνα για την πρόσκληση και την 
παρουσία των ενδιαφερομένων μερών. Αναλυτικότερο πρόγραμμα θα εκπονηθεί για την 
συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

 Πρόταση διοργάνωσης αντιπροσωπειών και διερευνητικών επισκέψεων 
από την PETI (κατόπιν αιτήματος του EPP)

(η εξέταση του σημείου αναβάλλεται)

 Εφαρμογή άρθρου 202.2 (κατόπιν αιτήματος του EPP)
(η εξέταση του σημείου αναβάλλεται)

 Παλαιότερη απόφαση των συντονιστών της PETI για τις αναφορές που 
εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης AUKEN (κατόπιν αιτήματος του 
EPP)
(η εξέταση του σημείου αναβάλλεται)

 Περαιτέρω εξέταση της διοργάνωσης Κοινής Ακρόασης με την LIBE και 
την Επιτροπή σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. προσαρτήματα)
Εν συνεχεία επιστολής της Αντιπροέδρου Reding σχετικά με την διοργάνωση ακρόασης 
και κατόπιν διαβουλεύσεων με συναδέρφους της LIBE, προτείνεται η αποδοχή της 
πρότασης και η διοργάνωση της ακρόασης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιτροπών 
του Ιανουαρίου 2013.

 Πρόταση σχεδίου ημερήσιας διάταξης για την συνεδρίαση του 
Σεπτεμβρίου:
Με την επιφύλαξη της διαγραφής των αναφερόμενων στην Κύπρο σημείων και εν 
αναμονή ενημέρωσης από την γραμματεία, οι συντονιστές εγκρίνουν το υπόλοιπο της 
πρότασης ημερήσιας διάταξης.
Η ενημερωμένη ημερήσια διάταξη θα διανεμηθεί στους συντονιστές αφού εγκριθεί το 
αναθεωρημένο έγγραφο από την Πρόεδρο.

 Παρατηρήσεις των γαλλικών αρχών σχετικά με την αναφορά 1327-10
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Οι συντονιστές συμφωνούν ότι η Πρόεδρος οφείλει να απευθύνει μια δέουσα απάντηση 
στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Γαλλίας με την οποία θα ζητούνται διευκρινίσεις 
σχετικά με τις παρατηρήσεις και θα τονίζεται η υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας 
μεταξύ θεσμικών οργάνων προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των 
ευρωπαίων πολιτών.

 Αναφορά 359/2012 Ο κ. Iturgaiz προτείνει τροποποίηση των συστάσεων που περιέχει 
η ανωτέρω αναφορά ως εξής:

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε την υπόθεση καταγγελιών περί γεωτρήσεων για 
την εξεύρεση πετρελαίου σε ισπανικά ύδατα πλησίον των Καναρίων Νήσων. Η απόφαση που 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 183, 23.6.2012, της 23 Ιουνίου 2012 έχει ως εξής: "η 
Επιτροπή δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι τέτοιες ερευνητικές εργασίες ενδέχεται να 
παραβαίνουν ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ". 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- να χαρακτηρισθεί παραδεκτή·

- να ενημερωθεί ο αναφέρων για τα ανωτέρω και να αποσταλεί το κείμενο της 
απόφασης στον αναφέροντα από την Επιτροπή·

- Λήξη»

(η εξέταση του σημείου αναβάλλεται)

12. Αναφορά 771/2012 του Maurizio Lancellotti σχετικά με σχέδιο δημιουργίας 
χώρου υγειονομικής ταφής στο Pian dell'Olmo

Ομιλητές: η πρόεδρος, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci -
Marinella Ricceri (αναφέροντες), Επιτροπή (Giuseppe Manganaro), Roberta Angelilli, 
Alfredo Antoniozzi, Niccolò Rinaldi

Απόφαση: Κατόπιν ενδιαφέρουσας συζήτησης με τους αναφέροντες, η επιτροπή αποφασίζει 
ότι η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή και ότι θα αποσταλεί επιστολή με αίτημα 
γνωμοδότησης στην επιτροπή ENVI. Η επιτροπή αποφασίζει ότι κατά τη προσεχή 
διερευνητική αποστολή της τον Οκτώβριο θα επισκεφθεί τον χώρο υγειονομικής ταφής Pian
dell'Olmo. Η επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή.

13. Αναφορά 1345/2009 του Michal Racki (πολωνικής ιθαγένειας), σχετικά με 
υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω Σιλεσία της Πολωνίας
και
Αναφορά 46/2010 της Irena Rogowska (πολωνικής ιθαγένειας), εξ ονόματος της 
ένωσης ‘Stop Odkrywce’ (παύση της υπαίθριας εξόρυξης), σχετικά με υπαίθριο 
λιγνιτωρυχείο στη Νότια Σιλεσία της Πολωνίας
(παρουσία των αναφερόντων)
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Ομιλητές: η πρόεδρος, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, Δήμαρχος Gubin - Tomasz
Wasniewski (αναφέροντες), Επιτροπή (Jean F. Brakeland), Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Lena Kolarska-Bobińska

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή και η επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες από την Επιτροπή· Η επιτροπή θα επισκεφθεί κατά τη προσεχή 
διερευνητική αποστολή της τον Οκτώβριο το εν λόγω υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στη 
Νότια Σιλεσία της Πολωνίας.

14. Αναφορά 1456/2008, της κ. Maria Luisa Rivera Alvarez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, σχετικά με τις 
καταστροφικές επιπτώσεις των υπαίθριων λατομείων σχιστόλιθου που 
λειτουργούν παράνομα στο χωριό Arnado (Oencia, Leon)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Επιτροπή (José Ramos Florido), Margrete Auken, Willy Meyer

Απόφαση: η επιτροπή αποφασίζει ότι η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν 
αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την Επιτροπή αλλά και της έγκρισης αξιολόγησης 
περιβαλλοντικού αντικτύπου, δεδομένου ότι την τελευταία αναμένει και η Επιτροπή.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του κ. Willy Meyer (αντιπροέδρου) από τις
16.30 και έπειτα

15. Αναφορά 980/2007, του Torkild Todsen, δανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Borgergruppen» (Ομάδα Πολιτών), σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Kiplev και Sønderborg στη Δανία

Ομιλητές: ο αντιπρόεδρος Willy Meyer , Επιτροπή (J. F. Brakeland), Margrete Auken, 

Απόφαση: η επιτροπή αποφασίζει ότι η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή και ότι θα 
αποσταλεί επιστολή στην υπουργό περιβάλλοντος της Δανίας με την οποία θα ζητούνται 
διευκρινήσεις σχετικά με το σχέδιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου

16. Αναφορά 323/2011, του Alejandro Sanchez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Fundacion Equo», σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας
2008/50/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη από τον δήμο της Μαδρίτης και το δημοτικό 
συμβούλιο της Μαδρίτης στην Ισπανία

Ομιλητές: ο αντιπρόεδρος Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia (αναφέρων), 
Επιτροπή (Marco Gasparinetti), Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez

Απόφαση: Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας σχετικά με 
την οδηγία 2008/50/ΕΚ. Η επιτροπή αποφασίζει ότι η εξέταση της αναφοράς παραμένει 
ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την Επιτροπή. 
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17. Αναφορά 806/2010 του Εμμανουήλ Δομαζάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας «Creta Farm», σχετικά με γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή 
αναφορικά με την εικαζόμενη ρύπανση του υπεδάφους και της θάλασσας από την
«Creta Farm»

Ομιλητές: ο αντιπρόεδρος Willy Meyer, Μαρία Σταυροπούλου (εκ μέρους του 
αναφέροντος), Επιτροπή (Keir McAndrew)

Απόφαση: η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών 
από την Επιτροπή.

18. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Η εξέταση των κάτωθι αναφορών περατώνεται: 249/2007, 1085/2007, 832/2008, 
100/2009 1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 
1164/2010, 1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 
446/2011, 524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 
775/2011, 674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 
837/2011, 934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 
1076/2011, 1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 
1164/2011, 1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 
1222/2011, 1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 
1272/2011, 1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Οι κάτωθι αναφορές μεταφέρονται από το Τμήμα "Β" και η εξέτασή τους παραμένει 
ανοικτή:
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 19 Σεπτεμβρίου 2012, 15.00 – 18.30
 20 Σεπτεμβρίου 2012, 9.00 – 12.30

Ο αντιπρόεδρος Willy Meyer κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 17.45

Συνημμένα:

Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (19 Ιουνίου
2012).
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να επανεξετασθούν, να περατωθούν ή να 
αποσυρθούν βάσει του παραρτήματος. 
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